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Felce vyplývá Že nemocenaké

pokladny v Čechách v pětiletí
1896— 1900 průměrem na rok Č-

ítaly 9594 tuberkulosních se 439'
86a nemocenskými doy a průměr
oým ošetřováním o 46 dnech Po

čítáme li opět a koruny za den na

osobu obnUÍ úhrnný náklad ta
oletřováoí souchotinářů v nemo-

cenských pokladnách 1879264 K

V Německu před zařízením sana-

torií do kterých tuberkulatní
dělníci na počátku ivé choroby

pokladnami z oekooomíckých dů

vodů posíláni bývijí tuberkuloia
rok od roku vyžadovala na poklad-

nách ohromnou aumu 30—35 mi-

lionů marků některé z pokladen

musily dokonce polovinu avých

příjmů za léčení aouchotinářských
Čleoů vynakládali Tuberkulosa i

pro avé ohromné rozílřeoí i pro

velký národohospodářský doiah

nespadá toliko v kompetenci léka-

ře nýbrž jest předmětem sp)le-čensk- é

úvahy'

MU Id Lék neudrží ae sto let

ce spokojí ae nějakým obnosem

peněžitým a zbytek ponechá ku

splacení na del&í Čas známý kou

zelník 49 "
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Nebezpečí tuberkalosy

V "čiiopiiu pro veřejné zdra-

votnictví" p't n nebetpefí tubeř

kuloiy hA 'úi Mloer oáilt
dOvoéi
" TutHrkuloM jouc trudoým

řiJsMkeíii txiiteoinlh") boje oa

Uti ve ipoltčnjilí lijiké Hile
pfíinivé podnloky ku tvému trvá
ní Kti světlu Ufeof m ku volbi

ivých oběti Z txisteoíoíbo toj
rodí ae fiicka a jak
zoámo Mberkiiloia se vrhá oa

achltralé é vyllcaé m tich jest
velký počet i'ro ohromné roálífe
ol hlálá te oám jako lidová cbo

roba a jestli otoaCcoa byla jako
neúprosný jav lidové pstbologU
lze výroku tomu jen pfisvédčiti
Kodl ifl síca iuberkuloia oikatou
oa jejím vjoiku a lífeoí vlak rrujl
největll vinu trudoé sociální po

míry v prvé řaJé i tam kde bída

nejvíce mhhi Um tuberkuloia

nejvíce fádíj Lída která t Četných
kouta zírá rozvírá dokořán dvéfe
vl:m íofckčnlfii chorobám nejvíce
slu tuberkuloie Dnei počínáme
cbápati le tuberkuloia jeit sociál
ním zlem aociáloím nebepeřím
aociálol otázkou a to znzíí tolik
U celá lidiká apolecooit kaidý
národ i každý atát mají zájem aa

tom potírali chorobu která pro
velké rozlífcní ohrožuje jich exi

ileoci pří oej nenlím jích blaho

byt Na pracovní aoutéží ivých
obíauů atit zakládá svojí aílu a

pochopujeme výrok proalulého
francouzského alátníkat formule

státu jest práce opit práce a stále

práce Jak velice tuberkuloia díl
noit potkozuje vyplývá z někte-

rých tícbto udáoí Svaz vídeňských

společenských pokladen íltal r

1900 105363 iivnoitenských pra
covníkú ze zemřelých Cleno těchto

pokladen térníř dvé třetiny pod-

lehly tuberkulíie ve vlku od 275
- 41 1 roku 1'amémý spis cen-

trální komise nemocenských po-

kladen Dcrlína a okolí tt 1899

vypravuje že z dvou zemřelých
dělníků jeJen podléhá tuberkulo-

ie Z mužikých dělníků průmy-

slových závodů kteří před 6o

rokem žití ku prácí neipůiobilými
te stávají více než polovina trpí
souchotinami Z 1000 neduživých
dělníků německé říie 548 bylo ve

věku od ao do 24 let % 521 ve

věku od 25—29 let tuberkulonou

poiliženo PoJle úředních zpráv
bylo r 1898 — x 901 v Čechách

načítáno 1227 nem pokladen 1

průměrným počtem 658 331 dleoů

a 299 887 nemocnými za rok V

období tom roznemohlo se tuber-

kulózou úhrnem 33 337 osob tedy
průměrem za rok 1 1226 tudíž z

tooo Žijících Čleoů 16 91 zemřelo

pak dohromady tuberkuloaou 7526
a průměrem oa rok 2419 t j z

1000 členů 3 67 (ťelc) Uvedené
číslice úmoru i nesp&sobilosti ku

práci nám praví jak velkou d&le-títoi- t

tuberkulóza v národohospo-
dářském ohledu má a v jaké míře

lidskou společnost ochuzuje O

roisl(eal tuberkulosy mezi lidem

pracovným a o tom v jaké míře

národohospodářský majetek po
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stvmi léky ho vkuanou sodovou fon-

tánou na iinrxlJnu a ne vím přfaluen
stvímje na prodej 1 volné ruky v Kt
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itará od 35 do 50 let Moc práce J Frank liezttoHka Ponplcliul
R I' D No 3 Claiknon Ni!

R P I) No 3 Witltcr Ukitunení a bude-l- i pít každý den víno

tu dojista omládne Jsem vdovec
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vyrábí tyto ©svědčené Ukj prokouří
Lék vroi kolikám nádlay moíl
plntuváUliov II 00

Miuť pio vyulocnu a h4:eiié
him8 1100

Mn4nl na otoky (pro lid! I tviUU)
Si plutu AN: 1 pint 1100

Ootrá mf 111 ntilury kuitul a na
IxjuIb 1160

Mť a i rtluk na riuy a odfmilny
ubu léky lf!
Irky proti IVrv&m kuHl a hHlmt

Vritky pmil lychvf n"il kont II 00

ťrtik proti cbr pca knll a
ku IráUlu I Dl m 10 jli la 00
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Krlovrká 6t uuiAlá-vfun- 4
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